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Årsstämman blev ganska turbulent med många diskussioner dels kring styrelsens
sammansättning, men även kring ev. införande av individuell mätning av el.
Resultatet blev att man utökade styrelsen med ytterligare 1 ordinarie ledamot (Claes-Göran
Bergström) och 2 nya suppleanter valdes in (Mimi Stanojevic och Josef Dursun). Stämman
röstade också ja till styrelsens förslag om att få mandat att kunna ta beslut om individuell
mätning av elen, om man bedömer detta vara till ekonomisk fördel för föreningen.
Det sedvanliga kaffelotteriet glömdes bort då allt drog ut på tiden, så vinnarna fick dras i
efterhand. Vinnarna blev lägenhet nr 77, 145, 123, 13, 28, 19, 24, 27, 60 och 57.
Skalskyddsinstallationen (taggar till entréportar samt ny typ av porttelefon) beräknas bli klar
vid halvårsskiftet. Läsare kommer även att monteras på grindarna till gården samt till
portalen på Slottsgatan.
Nu har alla frånluftskanaler rensats i alla lägenheter och OVK-kontrollen godkänts. Arbetet
gick smidigt tack vare att alla medlemmar antingen var hemma eller godkände tillträde med
huvudnyckel. Ett stort Tack till er alla!
Det har kommit frågor om skyddsrum och svaret är att det finns många i vår närhet, dock
inte i vår egen fastighet. Om du vill veta var gå in på MSB:s hemsida och sök på
skyddsrumskarta. https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/
Du kanske redan lagt märke till skylten som sitter vid portar där skyddsrum finns.
Byte av entrépartier på Bråddgatan 22 samt Bråddgatan 28 är på gång, men kommer
troligtvis inte att ske innan sommaren.
Garageporten monteras i skrivande stund. Tack för visad förståelse under arbetet!
Återvinningsrummet. Knappt har berömmet angående god sorteringsförmåga i
återvinningsrummet sjunkit in så står det en kaffekokare, resväska, personvåg, rester från en
kebabtallrik och annat på golvet. Så respektlöst! Regeln är mycket enkel: INGET får stå på
golvet. Det som inte passar i någon av behållarna ska du själv lämna på Returpunkten.
Om du inte vill missa information från styrelsen kan du få informationen direkt till din e-post
genom att: 1.gå in på föreningens hemsida björken.se 2. Skriv in din mailadress längst ner i
vänsterspalten där det står ”prenumerera”. 3. Svara på bekräftelsemailet du nu får ”att du
vill följa bloggen”. Klart!
Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående eller
annat är du välkommen att kontakta styrelsen.

Till sist vill vi önska er alla
en riktigt skön
och avkopplande sommar
/Björkens styrelse

